Thông cáo báo chí 15 tháng 3 năm 2019
Chiến dịch an toàn trên mạng mới để giúp chúng ta bắt đầu cuộc chuyện trò
Hôm nay nhân Ngày Hành động Quốc gia chống bắt nạt và bạo lực, đã phát động
một chiến dịch mới nhằm giúp các vị cha mẹ, người chăm sóc và thầy cô giáo bắt
đầu cuộc chuyện trò về an toàn trên mạng.
Nghiên cứu cho thấy chưa bao giờ có nhiều trẻ em Úc đang phải chịu những trải
nghiệm tiêu cực trên mạng như hiện nay, bao gồm việc các em bị bắt nạt qua mạng,
có sự tiếp xúc không mong muốn từ người lạ và bị cách biệt xã hội.
Chiến dịch quốc gia nhằm trang bị cho các vị cha mẹ, người chăm sóc và thầy cô
giáo những nguồn tài liệu đúng đắn để giúp trẻ em và thanh thiếu niên được an toàn
trên mạng.
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 81 phần trăm các vị cha mẹ đã cho phép con cái
từ tuổi chưa tới trường sử dụng các vật dụng được nối mạng, do đó người lớn cần
phải có cuộc chuyện trò cởi mở và thẳng thắn với các em về cách hành xử an toàn
trên mạng trong gia đình sớm hơn theo suy nghĩ của phần lớn mọi người chúng ta,”
Uỷ viên về eSafety, bà Julie Inman Grant, phát biểu.
“Trước tình hình công nghệ đang phát triển như vũ bão, điều vô cùng quan trọng là
quý vị cha mẹ, thầy cô giáo và tất cả những ai làm việc chăm sóc trẻ em đều được
trang bị những thông tin cập nhật, chính xác và dễ hiểu. Bằng cách này, tất cả
chúng ta đều có thể đóng vai trò để đảm bảo rằng trẻ em có những trải nghiệm trên
mạng an toàn và tích cực,” bà Inman Grant nói.
Thông qua một loạt các tài liệu có tại trang mạng eSafety, các vị cha mẹ, người
chăm sóc và thầy cô giáo có thể tìm được chi tiết về những hậu quả về mặt cá nhân,
cảm xúc và cả pháp luật - ở một số trường hợp - của các hành vi trên mạng.
“Hôm nay nhân Ngày Hành động Quốc gia chống bắt nạt và bạo lực, một trong
những cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là bắt đầu cuộc chuyện trò với
con mình”, bà Inman Grant nói.
Hơn hai triệu học sinh của hơn 5000 trường học ở khắp nước Úc đang nói ‘Bắt nạt.
Không bao giờ’ trong khuôn khổ ngày Hành động Quốc gia chống bắt nạt và bạo
lực.
Ngày Hành động Quốc gia hàng năm lần thứ chín này cổ vũ học sinh, thầy cô giáo
và các vị cha mẹ hãy tỏ rõ chính kiến chống bắt nạt và bạo lực ở học đường.
“Bắt nạt qua mạng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như là chửi rủa, các tin nhắn
không mong muốn, và cả những lời đe doạ và các nội dung đưa lên mạng mà không
được chấp thuận – và hôm nay chúng ta đưa ra thông điệp mạnh mẽ rằng những
việc đó là không bao giờ chấp nhận được,” bà Inman Grant nói.
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eSafety có các lớp học trên mạng miễn phí cho các trường học trên toàn quốc gia
có thể sử dụng để giúp làm tăng sức mạnh cho học sinh và thầy cô giáo thông qua
các chiến lược thực tế nhằm ngăn chặn, kiểm soát và báo cáo các vụ bắt nạt trên
mạng.
Đã có hơn 320,000 học sinh tham gia vào các lớp học như thế từ năm 2015.
Quý vị cha mẹ, người chăm sóc, thầy cô giáo và những người khác có thể tìm hiểu
thêm chi tiết tại trang mạng esafety.gov.au.
Muốn biết thêm chi tiết hoặc sắp xếp phỏng vấn, xin hãy liên lạc với:
Paula Masselos tại Embrace Society 02 8090 7737 và 0419 292 207
hoặc paula@embracesociety.com.au
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